



 

ויקרא רבה )מרגליות( פרשה כא
]א[ בזאת יבא אהרן )ויקרא טז ,ג( .לדוד י"י אורי וישעי ממי אירא )תהלים כז ,א( .ר' לעזר פתר קרייה בים .אורי ,ויאר את
הלילה )שמות יד ,כ( .וישעי ,התיצבו וראו את ישועת י"י )שם /שמות י"ד /יג( .ממי אירא ,אל תיראו )שם /שמות י"ד .(/י"י
מעוז חיי ,עזי וזמרת יה )שם /שמות /טו ,ב( .ממי אפחד ,תפול עליהם אימתה ופחד )שם /שמות /טו ,טז( .בקרוב עלי מרעים
)תהלים כז ,ב( ,ופרעה הקריב )שמות יד ,י( ...
]ב[ ר' שמואל בר נחמן פתר קרייה בפלשתים...
]ג[ ר' יהושע בן לוי פתר קרייה בעמלקיים.
]ד[ ורבנן פתרין קרייה בראש השנה ויום הכיפורים ...בזאת אני בוטח ,במה שהבטחתני בזאת יבא אהרן .

מכילתא דרבי ישמעאל בשלח  -מסכתא דשירה )פרשה ג(
זה אלי ,ר' אליעזר אומר מנין אתה אומר שראתה שפחה על הים מה שלא ראו ישעיה ויחזקאל שנ' וביד
הנביאים אדמה )הושע יב יא(


שמות )פרק יד(
)ד( וחזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם ואכבדה בפרעה ובכל חילו וידעו מצרים כי אני ה‘ ויעשו כן:
)ה( ויגד למלך מצרים כי ברח העם ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם ויאמרו מה זאת עשינו כי שלחנו את ישראל
מעבדנו:
)י( ופרעה הקריב וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נסע אחריהם וייראו מאד ויצעקו בני ישראל אל ה‘:
)יז( ואני הנני מחזק את לב מצרים ויבאו אחריהם ואכבדה בפרעה ובכל חילו ברכבו ובפרשיו:
)יח( וידעו מצרים כי אני ה‘ בהכבדי בפרעה ברכבו ובפרשיו:
)יט( ויסע מלאך האלהים ההלך לפני מחנה ישראל וילך מאחריהם ויסע עמוד הענן מפניהם ויעמד מאחריהם:
)כ( ויבא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל ויהי הענן והחשך ויאר את הלילה ולא קרב זה אל זה כל הלילה:
)כה( ויסר את אפן מרכבתיו וינהגהו בכבדת ויאמר מצרים אנוסה מפני ישראל כי ה‘ נלחם להם במצרים :פ
שמות )פרק טו(
)ב( עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה זה אלי ואנוהו אלהי אבי וארממנהו:
)יג( נחית בחסדך עם זו גאלת נהלת בעזך אל נוה קדשך:
)יז( תבאמו ותטעמו בהר נחלתך מכון לשבתך פעלת ה‘ מקדש אדני כוננו ידיך:
מדרש תנחומא )ורשא( פרשת פקודי )סימן ב(
אלה פקודי המשכן ...א"ר יעקב בר' אסי למה הוא אומר ה' אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך בשביל ששקול
כנגד בריאת עולם ,כיצד בראשון כתיב בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ ,וכתיב )תהלים קד( נוטה
שמים כיריעה ,ובמשכן מה כתיב ועשית יריעות עזים )שמות כו( ,בשני יהי רקיע ואומר בהן הבדלה שנאמר ויהי
מבדיל בין מים למים ובמשכן כתיב והבדילה הפרוכת לכם )שם /שמות כ"ו ,(/בשלישי כתיב מים שנאמר יקוו המים
ובמשכן כתיב ועשית כיור נחשת וכנו נחשת וגו' ונתת שמה מים )שם /שמות /ל( ,ברביעי ברא מאורות דכתיב יהי
מאורות ברקיע השמים ובמשכן כתיב ועשית מנורת זהב )שם /שמות /כה( ,בחמישי ברא עופות שנא' ישרצו המים
שרץ נפש חיה ועוף יעופף ובמשכן כנגדן לעשות קרבנות כבשים ועופות )ובמשכן והיו הכרובים פורשי כנפים
למעלה( )שם /שמות כ"ה ,(/בששי נברא אדם שנאמר )בראשית א( ויברא אלהים את האדם בצלמו בכבוד יוצרו,
ובמשכן כתיב אדם שהוא כהן גדול שנמשח לעבוד ולשמש לפני ה' ,בשביעי ויכולו השמים והארץ ובמשכן כתיב
ותכל כל עבודת..
בראשית )פרק א(
שמות )פרק יג(
)ג( ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור:
)כא( וה' הלך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחתם הדרך
)ד( וירא אלקים את האור כי טוב ויבדל אלקים בין
ולילה בעמוד אש להאיר להם ללכת יומם ולילה:
האור ובין החשך:
)כב( לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני
)ה( ויקרא אלקים לאור יום ולחשך קרא לילה ויהי ערב
העם:
ויהי בקר יום אחד:
יז( ויתן אתם אלקים ברקיע השמים להאיר על הארץ:
)יח( ולמשל ביום ובלילה ולהבדיל בין האור ובין החשך
שמות )פרק יד(
וירא אלקים כי טוב:
)כ( ויבא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל ויהי הענן
)יט( ויהי ערב ויהי בקר יום רביעי:
והחשך ויאר את הלילה ולא קרב זה אל זה כל הלילה:

שמות )פרק יד(
)טז( ואתה הרם את מטך ונטה את ידך על הים ובקעהו
ויבאו בני ישראל בתוך הים ביבשה:
שמות )פרק טו(
)יט( כי בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו בים וישב ה'
עלהם את מי הים ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים:

בראשית )פרק א(
)ו( ויאמר אלקים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין
מים למים:
)ז( ויעש אלקים את הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת
לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע ויהי כן:
)ח( ויקרא אלקים לרקיע שמים ויהי ערב ויהי בקר יום
שני:
)ט( ויאמר אלהים יקוו המים מתחת השמים אל מקום
אחד ותראה היבשה ויהי כן:
)י( ויקרא אלהים ליבשה ארץ ולמקוה המים קרא ימים
וירא אלהים כי טוב) :יג( ויהי ערב ויהי בקר יום שלישי:

שמות )פרק לא(
)יג( ואתה דבר אל בני ישראל לאמר אך את שבתתי תשמרו כי אות הוא ביני וביניכם לדרתיכם לדעת כי אני ה‘
מקדשכם:
)יד( ושמרתם את השבת כי קדש הוא לכם מחלליה מות יומת כי כל העשה בה מלאכה ונכרתה הנפש ההוא מקרב
עמיה:
)טו( ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון קדש לה‘ כל העשה מלאכה ביום השבת מות יומת:
)טז( ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדרתם ברית עולם:
)יז( ביני ובין בני ישראל אות הוא לעלם כי ששת ימים עשה ה‘ את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש:
ס
ויקרא )פרק כה(
)ב( דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי תבאו אל הארץ אשר אני נתן לכם ושבתה הארץ שבת לה‘:
שמות )פרק טז(
)ו( ויאמר משה ואהרן אל כל בני ישראל ערב וידעתם
כי ה' הוציא אתכם מארץ מצרים:
)ז( ובקר וראיתם את כבוד ה' בשמעו את תלנתיכם על
ה' ונחנו מה כי תלונו תלינו עלינו:
)ח( ויאמר משה בתת ה' לכם בערב בשר לאכל ולחם
בבקר לשבע ...
)כב( ויהי ביום הששי לקטו לחם משנה שני העמר לאחד
ויבאו כל נשיאי העדה ויגידו למשה:
)כו( ששת ימים תלקטהו וביום השביעי שבת לא יהיה
בו:
)כז( ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקט ולא מצאו:
)כט( ראו כי ה' נתן לכם השבת על כן הוא נתן לכם ביום
הששי לחם יומים שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקמו
ביום השביעי:
)ל( וישבתו העם ביום השבעי:

בראשית )פרק א(
)לא( וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי
ערב ויהי בקר יום הששי:
בראשית )פרק ב(
)ב( ויכל אלקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה
וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה:
)ג( ויברך אלקים את יום השביעי ויקדש אתו כי בו
שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלקים לעשות:

שמות )פרק י(
)כד( ויקרא פרעה אל משה ויאמר לכו עבדו את ה‘ רק צאנכם ובקרכם יצג גם טפכם ילך עמכם:
)כה( ויאמר משה גם אתה תתן בידנו זבחים ועלות ועשינו לה‘ אלהינו:
)כו( וגם מקננו ילך עמנו לא תשאר פרסה כי ממנו נקח לעבד את ה‘ אלהינו ואנחנו לא נדע מה נעבד את ה‘ עד
באנו שמה:

